
‘HIJ STAAT’ riep Hans van Zetten in 2012 toen Epke Zonderland goud 
won op de Olympische Spelen in Londen. ‘HIJ STAAT’ roepen wij nu 
heel hard op Schaerweijde als we naar veld 4 kijken en daar onze 
prachtige nieuwe blaashal zien staan. Wat zijn we trots op deze 
mijlpaal in de historie van Schaerweijde. We hebben de blaashal 
inmiddels, na een uitgezette prijsvraag, gedoopt met de naam 
‘BLAESWEIJDE’. De Blaesweijde is opgezet met de hulp van heel veel 
vrijwilligers. Met elkaar weten we weer een stap te zetten in onze 
ambitie de club voor iedereen die op ons complex rondloopt leuker, 
gezelliger, sportiever, veiliger en gezonder te maken. 
 
Alleen met de hulp van veel vrijwilligers kunnen we onze ambitie 
waarmaken. We zagen na Corona langzaam weer meer mensen naar 
de club komen. Iedereen moest eraan wennen dat we een vereniging 
zijn en graag samen willen verenigen. Dat we naar onze kinderen 
willen kijken hoe ze genieten van achter een bal aan rennen. Dat 
we weer in het clubhuis nagenieten van het spel van het team van 
onze kinderen of van ons zelf. Maar ook dat we als vrijwilliger willen 
helpen de club een stukje verder te brengen. 
 
We beseffen ons nauwelijks meer dat dit seizoen (waarschijnlijk) 
het eerste volledige echte seizoen wordt na een bizarre periode 
van ruim twee jaar. We zijn die periode gelukkig financieel heel 
behoorlijk doorgekomen en kunnen nu echt weer vooruitkijken. We 
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zouden heel graag nu al roepen ‘HIJ STAAT’ als we het bijvoorbeeld over 
seniorenhockey hebben. Maar dat staat helaas nog niet goed genoeg. 
We willen in onze ambitie meer Zeistenaren aan het bewegen krijgen. 
We hebben op onze velden nog ruimte genoeg voor seniorenhockey in 
allerlei vormen van trimhockey, sevens-hockey tot het “gewone” hockey in 
teamverband op zondag. 

Voor onze flexvormen van hockey hoef je absoluut geen hockeyervaring te 
hebben. Ik zou zeggen: kom mee doen 
en ervaar hoe fijn het is te bewegen, 
te hockeyen en te genieten van onze 
clubbeleving voor, tijdens en na het 
bewegen (neem contact op via breedte-
senioren@schaerweijde.nl). 
 
We kijken uit naar een bloeiend 2023, 
waarin we verder gaan bouwen aan waar 
we voor staan; samen sporten, samen 
club beleven, samen het maximale uit 
ieders ambitie halen, samen ons H1 naar 
behoud in de Hoofdklasse en D1 naar 
promotie aanmoedigen, samen met veel 
vrijwilligers de vele functies die we als 
vrijwilligersorganisatie hebben invullen 
(vrijwilligersbureau@schaerweijde.nl), 
samen sportief en respectvol met elkaar 
om gaan, samen genieten van het mooiste sportcomplex van Nederland 
met binnenkort ook een padelcentrum in onze trouwe Jan Weverhal en dan 
ook samen in 2023 kunnen zeggen we staan er goed voor: HET STAAT!! 
 
Ik wens iedereen een heerlijke Kerst met al jullie dierbaren en een 
fantastisch, sportief, respectvol 2023. 

Wij hopen jullie allemaal veel te zien op Schaerweijde. 
 
Namens het Hockeybestuur, 

Reinoud Imhof
Voorzitter



Tijdens de door Club 32 verzorgde vrijwilligersborrel van 9 december 
is de naam van onze blaashal onthuld: ‘De Blaesweijde’. Deze naam 
met gevoel voor historie kent niet één, maar minstens twee geestelijk 
vaders. 
 
Afgelopen weken is er door veel vrijwilligers hard gewerkt om een 
blaashal op te zetten op veld 4. Sommige mensen noemden het witte 
gevaarte ‘De Mozzarella’, anderen de ‘Bolle Jan’ refererend aan Jan 
van de Jan Weverhal. Maar natuurlijk vraagt zo’n mooie hal om een 
sportievere en Schaerweijde-waardige naam. 
 
In november is daarom een prijsvraag uitgezet om dé naam vast te 
stellen. Vele mooie en creatieve inzendingen werden ingebracht. Een 
veelkoppige jury heeft zich het hoofd erover gebogen en na lange 
discussies en het tellen van de stemmen is De Blaesweijde als 
winnaar uit de bus gekomen. 
 
Dat kon ook bijna niet anders, want de Blaesweijde is door twee 
inzenders aangedragen. Dit zijn winnares Isabeau Steenbrink (MO18-
5) en de familie Van den Boer. Namens deze waren vader Oswin en 
dochter Véronie (MO14-6) aanwezig op de vrijwilligersborrel om de 
prijs – onder meer een fantastische Schaerweijde-muts – in ontvangst 
te nemen. 
 
Prijswinnaars gefeliciteerd! En natuurlijk het vrijwilligersbureau en alle 
vrijwilligers bedankt voor jullie noeste arbeid om De Blaesweijde in de 
lucht te krijgen. Club 32 zijn we zeer erkentelijk voor de fantastische 
vrijwilligersborrel op 9 december jl. én de netten die het spelen in de 
Blaesweijde nog veiliger maken!

Nieuwe Naam Blaashal
‘ D E  B L A E S W E I J D E ’
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Club32 

Het laatste event dit kalenderjaar van Club 32, de businessclub van Schaerweijde, was weer geslaagd. Het is dan het 
moment om al die mensen die zich belangeloos inzetten voor een ander in het zonnetje te zetten. Want vrijwilligers 
zijn onmisbaar voor onze club. 
 
Club 32 | De borrel 
Traditiegetrouw sloten we het jaar af, samen met het hockeybestuur, met en voor alle vrijwilligers tijdens De 
Vrijwilligersborrel, dit jaar omgedoopt tot de OranjeKerstBorrel. Na Sinterklaas en voor Kerstmis vierden we dit 
feestje in het clubhuis waar we naar onze Oranje Leeuwen te keken die het opnamen tegen Argentinië, helaas 
mocht het niet baten. 
 
We genoten van heerlijke winterkost, zoals zuurkoolstamp met worst, boerenkool met jus en bal, en erwtensoep. 
Zalig. Daarna voetjes van de vloer met een heuse disco, 
aangestuurd door DJ Mels. Partido! Met mooie wijnen in grote 
flessen van ons trouwe clublid Wijo maakten we avond compleet. 
Het was nog lang onrustig op de Hein Bottingalaan 1. 
 
Club 32 | De Vrijwilliger 
Schaerweijde kan niet zonder vrijwilligers, dat is een cliché, maar 
is onomwonden waar. Hen in het zonnetje te zetten en dat te 
blijven doen door het jaar heen, maakt ons als club beter. Even 
opgezocht en de definiëring van Vrijwilligerswerk is ‘werk dat in enig 
georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht 
ten behoeve van anderen of de samenleving’. En die vrijwilligers bij 
ons op de club nemen niet toe. En of dat door corona is gekomen, 
of door toenemende individualisering in de samenleving, geen idee. 

Lees verder op de volgende pagina. 



Club 32 | Het cement van Schaerweijde 
Wat wel duidelijk is, is dat we deze trend moeten keren. Mensen die zich ten behoeve van anderen of de 
samenleving inzetten zijn namelijk onmisbaar. Ze dragen bij aan sociale verbinding binnen onze club. Als mensen 
zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de club, ontstaat een sprankeling. Terecht dus dat o.a. de leden van 
Club 32 onze vrijwilligers ‘het cement’ van Schaerweijde noemt. Als ze er allemaal ineens mee zouden ophouden, 
zou Schaerweijde meer dan ontwricht raken. Het is dus niet zomaar een feestje in december wat we organiseren.. 
 
Club 32 | De verbinding 
De meeste vrijwilligers die je het vraagt, doen dit soort werk omdat ze het fijn vinden om iets voor iemand te 
doen.  
Wie vrijwilligerswerk doet, komt in contact met anderen. Het zorgt voor connectie met mensen die je anders 
misschien wel nooit had ontmoet. Daardoor ontstaan nieuwe sociale verbindingen. Vrijwilligerswerk is dus niet 
alleen goed voor een ander, maar ook voor jezelf. 
 
Hiermee sluiten we het jaar af met een wens voor 2023: naast gezondheid en al het goede, wensen we jullie 
vrijwilligerswerk binnen de Schaerweijde. Doe het, het helpt ons enorm 
 
Namens heel Club 32 een hele fijne kerst gewenst.





K O M  B I J  H E T  G E Z E L L I G E  C O M M U N I C A T I E  T E A M !

Vacature Redacteur Top

Er is in het gezellige Schaerweijde Communicatie Team (SCT) plaats 
voor een tweede ‘redacteur top’. Iemand die Dames & Heren 1 en de 
Topjeugd wil volgen en regelmatig verslag doet, aankondigingen maakt, 
de Held van het Veld interviewt, de zaalcompetitie volgt etc.. 
 
Ook kan deze redacteur als Eyecons Clubwatcher zelfgemaakte video’s 
van Heren1 wedstrijden uploaden naar ViaPlay, die dan landelijk op 
social media verschijnen. Het kost je in beginsel een uur in de week en is 
zeer eervol. Bovendien zit je dicht op de staf dus je weet alles als eerste. 
:-) 
 
Wie vind het leuk en durft elke week wat te typen? 
Welkom in een mooi SCT!
 
Is het niets voor jou maar wel voor je partner, vriend(in), buurman,…. zet 
deze tekst dan alsjeblieft door! 

Meer info via Peter de Bruin (bestuurslid Communicatie) te bereiken op 
06-53193747!

K O M  K I J K E N !

JO18-1 tegen Oranje

Op dinsdag 3 januari spelen onze mannen van JO18-1 tegen
de Oranje Dames in de zaal! 
 
Iedereen is welkom in Eemnes (Huis van Eemnes) om 13:30 uur. 

Kom je kijken?



De Ridder Zaalhockey Kamp
O P  2  &  3  J A N U A R I

Kom jij je zaalhockeyskills boosten tijdens de Kerstvakantie!? 

De Ridder Hockey biedt tijdens de Kerstvakantie een gaaf zaal-

hockeyevenement aan in samenwerking met de club! 

 

Kom jij na de feestdagen lekker knallen tijdens deze Funda-

mentals indoor editie!? Voor kids van 5 t/m 9 & 10 t/m12 jaar is 

er dit gave Fundamentals Indoor Kamp op maandag 2 & dins-

dag 3 januari! 

 

Train onder leiding van de coole De Ridder Hockey staff op de 

meest fundamentele basics, gave trucs en geef zo jouw zaal-

skills een echte boost! Met onder meer de balk als extra spel-

er, zaalhockey verdedigen forehand en backhand & one touch 

scoren. Inschrijven kan voor 1 of 2 dagen. 

 

Lees hier meer over en schrijf je in! 

www.deridderhockey.nl

Let op: 60 plaatsen beschikbaar!



U P D A T E  &  P R O G R A M M A

Heren Hoofdklasse Zaal

In de zaalselectie treffen we een paar bijzondere namen, een mooie 
combinatie van de huidige veldselectie en andere toppers met een rood/
zwart hart: Kees Dekkers, Mats Marree, Pepijn Leenhouts, Coen Merkx, Jur 
vd Have, Lucas Veen, Jelle Westendorp, Jort Marree, Jaap Solleveld, Daan 
Troost, Thur Stadelmaier, Casper Horn, Jan de Wijkerslooth. Coach is Remco 
van der Have! 
 
Afgelopen zondag startte de Hoofdklasse zaalcompetitie voor onze Heren 
1 met twee wedstrijden. Ondanks goede tegenstand haalde H1 helaas nog 
geen punten binnen tegen Amsterdam & HDM. Het zaalprogramma wordt 
vervolgd met een dubbelweekend op 7/8 januari met wedstrijden tegen 
Rotterdam, Cartouche en de returns tegen Amsterdam & HDM. 

Veel succes, mannen!

J O 9 - 2  I N  D E  B L A E S W E I J D E !

Van de velden

Vrijdagavond 9 december werd bekend dat de blaashal omgedoopt 
wordt tot de ‘Blaesweijde’.  En op zaterdag 10 december mochten 
Gijs, Jesse, Jurriaan, Rijk, Sven, Thijmen, Thijs en Tom de spits afbijten 
in de gloednieuwe hal. 
 
Om 9 uur speelden de jongens hun eerste zaalwedstrijd tegen 
Gooische JO9-1. Met nog wat slaap in de ogen vanwege de penalty ’s 
bij de wedstrijd Nederland – Argentinië de avond ervoor, verloren ze 
deze pot helaas met 1-3. 

De wedstrijd daarna waren ze ingespeeld en wisten ze de balk heel 
goed te vinden. Kampong werd met 4-1 verslagen, mede door een 
fantastische redding van keeper Thijs. 
 
Het was een mooie afsluiting van 2022, met na de wedstrijdjes de 
onmisbare dropsleutel en een glas ranja. Wat vonden de jongens het 
leuk om met elkaar in de zaal te spelen!



‘ A  T O U C H  O F  G O L D ’

Trimhockey Kerstdiner

Eindelijk kon het weer … kerstdiner met een gouden thema; alle 
trimhockeyers deden er enthousiast aan mee! Op de bekende 
trimhockey-maandag stonden ze niet op het veld maar zat men aan 
mooi gedekte tafels om te genieten van een heerlijk 3-gangen diner. 
 
Met een speech van bestuurslid Daniel Mens werden de lijnco’s 
Hans Venema en Frank Quix bedankt voor hun inzet, net als de 
organisatoren van deze avond: Saskia, Shanu en Hans Venema. 
 
Niet onterecht; een groot aantal nieuwe leden was ook aanwezig bij 
het diner om elkaar te leren kennen op een leuke manier. ‘Muziek’ 
was een van de gedeelde noemers, er werd al iets gefluisterd over 
‘Idols’: of dat om verleden of toekomst ging is onduidelijk, wie weet wat 
hieruit voortkomt! 
 
Heerlijke avond, fijn om elkaar op een gezellige culinaire manier te 
spreken en elkaar beter te leren kennen!



D E  E E R S T E  Z A A L W E D S T R I J D E N  V A N  M O 1 0 - 0 5

Van de Velden

Al vroeg is MO10-5 op zondagochtend op de 
carpoolplaats. Met luide muziek uit de autoboxen 
vertrekken we richting Baarn voor de eerste 
zaalwedstrijden van dit seizoen. 
 
Na een lekkere warming-up starten we met de eerste 
wedstrijd tegen Baarn. Het was weer even wennen, 
want wat gaat de bal snel en wat moet je veel lopen. 
Maar na 30 minuten gaan we van het veld met 2-4 voor 
ons in onze zak. De sfeer zit er goed in, we hebben 
bijna geen zin in fruit en wat drinken maar willen door! 
 
De tweede wedstrijd tegen Woerden starten heel 
gelijkwaardig maar na een mooie goal en iets later nog 
één, konden we ook de tweede wedstrijd als winnaars 
van het veld afstappen. Wat waren de meiden blij en 
wat een mooi begin van het zaal seizoen. 
 
Fijne Kerst allemaal en tot volgend jaar!  
Op een sportief 2023!
 
Groetjes van MO10-05



Van de velden Nieuwe examendata
M O 1 6 - 4 A  T E A M  M E T  T O P P E R S ! Z O N D E R  S P E L R E G E L K E N N I S  S T A  J E  B U I T E N S P E L

Daar staan ze hoor, onze toppers. 
Herfstkampioen geworden, gepromoveerd 
naar de 3e klasse. Soms met een leen 
keeper maar net zo makkelijk één van de 
meiden zelf. Super! 
 
In de 3e klasse konden de dames goed 
mee komen en mooie acties maken maar trokken ze net te vaak aan het 
kortste eind. Nu lekker in de zaal, altijd even wennen. Gewonnen, gelijk en 
verloren. De kerstvakantie in op plek 4. 
 
Ook buiten het veld in actie gekomen. Sinterklaas samen gevierd, voor de 
ouders ook een hapje en een drankje. 
 
Het is een lekker stel, stuk voor stuk leuke meiden. Pubers, dat ook. 
Als je haar en mascara maar goed zitten.

Schaerweijde verwacht dat minimaal één van de ouders 
vanaf de O12-jeugd zijn/haar scheidsrechters-kaart haalt. Wij 
willen jullie echter uitdagen om allemaal jullie kaart te halen! 
Meer genieten langs de lijn met meer kennis! 
 
Op de volgende data hebben wij tussen 20.00 uur en 21.00 
uur scheidsrechters-examens georganiseerd: 
 
• dinsdag 10 januari 
• donderdag 12 januari 
• maandag 16 januari 
• woensdag 18 januari 
 
Deze examens vinden online plaats, dus je hoeft hiervoor 
niet naar de club te komen. Je kunt dit examen maken op een 
desktop, een laptop of telefoon. 
 
Meld je aan door een mailtje te sturen vanaf je eigen 
mailadres met de gewenste examendatum naar opleiding.
arbitrage@schaerweijde.nl. Wij sturen je dan een bevestiging 
met instructies hoe je je voor kunt bereiden op het examen. 
De online regelcursus kan in eigen tempo (circa 3 uur) 
worden gevolgd.



Heerlijke kerst en een fantastisch, sportief & respectvol 2023!


